
APLICAÇÃO ALTAMENTE EFICIENTE: 

• Prática, rápida e econômica.

• Ideal para o manejo da resistência.

• Amplo espectro de ação.

• Vem com bico aplicador, mas também pode
ser utilizado com aplicadores manuais.

ALTA PERFORMANCE: 

Devido à ação conjunta do poder desalojante e 
knock-down, o F4i é ideal para o controle de Blattella 
germanica, tanto em aplicações focais em fendas 
e frestas quanto na realização de inspeções. 

SINERGIA: 

Combinação perfeita de 3 excelentes 
ingredientes ativos+ sinergista 

Butóxido de Piperonila (PBO): ações 
do produto potencializadas 
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MARCA COMERCIAL: F4i 

REGISTRO NO MS: 3.1606.0092.001-8 

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM): 

0-Cifenotrina, lmiprotrina, Permetrina.

GRUPO QUÍMICO: Piretróides. 

FORMULAÇÃO: Aerossol. 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: D-cifenotrina 0,20% p/p, 

lmiprotrina 0,12% p/p, Permetrina 0,20% p/p e Butóxido de 

Piperonila 2,00% p/p, Solvente e Propelente. 

INDICAÇÃO: F4i é um inseticida aerossol eficaz no controle de aranhas, 

baratas, formigas, mosquitos, percevejos de cama e pulgas. 

MODO DE AÇÃO: Contato e ingestão. 

APRESENTAÇÃO: Lata de 600 mi (peso líquido: 400 g). 

F4i 

Avaliações de testes Resultados 

Pragas Alvos , 8/attel/a germanica e Periplaneta americana 

Desalojante 
1 

Presente 

Knock-Down 
1 

100% com 01 minuto após a aplicação 

Mortalidade 1 100% com OS minutos após a aplicação 
Fonte: 2017 - Instituto Biológico/ Laboratório Bequisa 

APLICAÇÃO: Agite bem antes de usar. F4i pode ser aplicado com o auxílio de aplicadores manuais ou através da própria embalagem que possui tubo ex
tensor. Pressione a válvula direcionando o jato sobre os insetos e aranhas e nos locais utilizados como abrigo. Aplique F4i ao longo de frestas e fendas, nas 
dobras dos colchões, almofadas e sofás, atrás de móveis e geladeiras, nos ralos, embaixo das pias e nos locais onde os insetos e aranhas vivem e transitam. 
Não é necessário usar em excesso, apenas alguns jatos serão suficientes para aplicação. 
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